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BEKNOPT VERSLAG VAN DE DISCUSSIES 
TIJDENS DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 29 MEI 2017 

 
 
 
In de mondelinge vragenronde aansluitend aan de openbare zitting worden volgende 
punten besproken : 
 
 

1) De heer Aaron Demeulemeester, gemeenteraadslid N-VA, uit zijn bezorgdheid rond 
de veiligheid, het sluikstorten en het vandalisme in De Stadstuin. Bovendien zouden er 
ook drugs gedeald worden in De Stadstuin.  
 
Is het politiekorps hiervan op de hoogte? Welke acties zullen er ondernomen worden 
op korte en lange termijn?  
 
De burgemeester, de heer Luc Dupont, deelt mee dat er commotie is ontstaan door een 
bericht dat verschenen is op facebook i.v.m. drugs in De Stadstuin, die zou plaats 
genomen hebben zaterdagavond. Na navraag bij de politie bleek de politie inderdaad 
een interventie gedaan te hebben in De Stadstuin maar n.a.v. huishoudelijk geweld en 
niet voor het dealen van drugs. 
 
De burgemeester roept alle burgers op om alle verdachte handelingen direct te melden 
aan de politie, i.p.v. dit op facebook te plaatsen. De politie doet haar werk maar heeft 
de medewerking nodig van burgers. Daarnaast wordt ook de mogelijkheid van 
cameratoezicht onderzocht.  
 
Bij sluikstorten en graffiti wordt alles in zijn werk gesteld om zo snel mogelijk terug 
een proper straatbeeld te krijgen door de stadsdiensten!  

 
2) De heer Erik Tack, gemeenteraadslid Vlaams Belang, heeft volgende vragen/suggesties:  

a. De woonwijk Floréal wordt in het Frans geschreven op de straatnaamborden. 
Is het mogelijk om dit aan te passen bij het vernieuwen van straatnaamborden?  
 
De burgemeester antwoordt dat hiermee rekening zal gehouden worden.  
 

b. Er zijn geen wegwijzers aanwezig naar de parkings waar gratis lang parkeren 
mogelijk is. Iemand die de stad niet kent, zal zijn weg niet vinden naar deze 
parkings.  
 
De heer Wouter Stockman, schepen van mobiliteit, deelt mee dat er wel 
wegwijzers aanwezig zijn, ter hoogte van de parkings zelf. Hij zal dit punt 
verder onderzoeken. 
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c. In de Jean-Baptiste Dekeyserstraat en in de Oude Vesten zijn er woningen die 
reeds geruime tijd leeg staan en heel erg verloederd zijn. Dit is negatief voor 
het straatbeeld!  
 
De burgemeester deelt mee dat deze twee woningen elk jaar een belastingsbrief 
op leegstand/verwaarlozing ontvangen. Meer kan het bestuur niet doen.  
 
Dit belastingsreglement wordt in de nabije toekomst herbekeken. Er wordt 
overwogen om het bedrag van de belasting te verhogen, naarmate de duur van 
leegstand, zodat er meer een incentive is bij de eigenaar om de situatie aan te 
pakken.  
 

d. Een mooie manier om onze stad te “verkopen” (i.k.v. citymarketing) is door 
foto’s door te sturen naar de televisiezender één, die kunnen getoond worden 
tijdens het weerbericht. Dit is bovendien gratis! 

 
e. Wat is de stand van zaken betreffende de Passerelle?  

 
De burgemeester antwoordt dat hij een onderhoud heeft gehad met Infrabel. De 
reactie van Infrabel was dat zij de voetgangersbrug niet meer nodig achten 
aangezien de perrons ingekort zijn en er nu een andere doorweg ontstaan is om 
naar het zuidelijke stadsgedeelte te gaan. Bovendien kampt Infrabel ook met 
besparingen. Zij hebben heel wat kunstwerken te onderhouden en kunnen 
hiervoor geen beroep doen op subsidies. 
Infrabel zou bereid zijn om de Passerelle gratis over te dragen aan de stad. Als 
wij instaan voor de renovatie kunnen we wel in aanmerking komen voor 
subsidies van het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Het College is 
geneigd om hiermee akkoord te gaan.  
 
De goederenloods is dan weer in het bezit van NMBS. De opslagplaatsen 
worden momenteel verhuurd. Er zijn plannen om dit op termijn te verkopen.  
 
De parking aan het station van de NMBS zal in het begin niet betalend zijn.  
 
De heer Pol Kerckhove maakt zich zorgen over een mogelijke sluiting van het 
station in Ronse (=geen bemanning meer). De reizigers zullen er niet meer 
terecht kunnen voor informatie en het stationsgebouw zal dan helemaal leeg 
komen te staan.  
 
De burgemeester deelt mee dat een sluiting nog niet voor de nabije toekomst 
zal zijn, maar er is inderdaad sprake van een mogelijke sluiting op termijn. 
Voor het gebouw moet gekeken worden naar de opportuniteiten qua 
bestemming.  
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